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ية البحثالمصادر اإللكترونية من اإلنترنت التي تقلل من جد

(Blog)مواقع المدونات 

WWW.BLOGSPOT.COM

WWW.WORDPRESS.COM

مواقع التواصل االجتماعي•

•WWW.FACEBOOK.COM

•WWW.TWITTER.COM

http://www.blogspot.com/
http://www.blogspot.com/
http://www.wordpress.com/
http://www.facebook.com/


دامهااستخالتي يمنع المصادر اإللكترونية من اإلنترنت 

WWW.WIKIPEDIA.ORG

WWW.WIKIHOW.COM

WIKIs 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikihow.com/


انتبه إلى
المراجع اإللكترونية هي مراجع دقيقة إذا نفذنا شروط استخدامها، ما يزيد•

.صعوبة التمحيص بها هو سهولة نشرها

:وعليه، المراجع والمصادر األفضل بالترتيب هي•

 المراجع ذات الصفة التربوية، تنتهي بـ.eduمثال ، :www.ul.edu.lb

 المراجع ذات الصفة الحكومية، تنتهي بـ.gov مثالا ، :www.moph.gov.lb

 أما المصادر التي تنتهي بـ.org فيجب أخذ الحيطة معها، فيكمن أن تكون
، أو أن (www.peta.orgمثالا )منحازة في حالة المنظمات غير الحكومية 

(www.undp.orgمثالا . )إذا كانت منظمات أممية« األدق»تكون من 

 المراجع التني تنتهي بـ.com هي األقل مصداقية، إال أذا كانت تمثل جهة
.  موثوقة

http://www.moph.gov.lb/
http://www.undp.org/


انتبه إلى

جوجل ليس مرجعا  •

إنه محرك بحث فقط•



كيف نقتبس

.من مجموع البحث% 20يسمح للطالب بنسبة معينة من االقتباس الحرفي، ال تتجاوز الـ•

حتى لو وضعت. أسطر مقتبسة حرفيا  في النص6-5وعليه ال يمكن أن نقبل بأكثر من •
. بين مزدوجين

األفضل هو قراءة أكثر من مرجع حول الموضوع، وصياغة خالصة بأسلوب الطالب، •
للمزيد من : ويمكن للطالب، ولمزيد من األمانة العلمية أن يقول. وهذا هو لب البحث

(ويضع المراجع التي استوحى منها أفكاره: )المعلومات حول الموضوع الفالني، أنظر



حجم الورقة والهوامش وحجم الخط

ملم297*ملمA4 ،210حجم الورقة في البحث هو •

.ملم30: ملم على كل األطراف إال اليمين 25.4: أما الهوامش•

Simplifiedنستخدم • Arabic للخط العربي و 14حجمTimes New Roman 12حجم
. للخط األجنبي للنص

في من أجل تناسق النص، من األفضل الحفاظ على حجم الخط نفسه، وعلى كثافة الخط•
. البحث بأكمله



حجم الورقة والهوامش وحجم الخط

:التالي أما بالنسبة لحجم العناوين المرقمة بمستويات مختلفة فنتبع
كثيف20حجم الخط : العناوين الرئيسية •

كثيف18حجم الخط . 1: عناوين المستوى األول •

كثيف16حجم الخط . 1.1: عناوين المستوى الثاني •

كثيف14حجم الخط . 1.1.1: عناوين المستوى الثالث •

Simplifiedفي الحواشي، يستخدم الخط • Arabic للخط العربي و11بحجمTimes 
New Roman للخط األجنبي10حجم.


